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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van de scholen van SOOOG

Datum:
Kenmerk:
Onderwerp:

14 augustus 2020
SOOOG/2020/400
Start van het nieuwe schooljaar

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij hopen dat u, ondanks de beperkingen, toch hebt genoten van een fijne zomervakantie.
Ondertussen zijn de teams al druk aan de slag geweest om het nieuwe schooljaar voor te
bereiden en starten de scholen weer. Wij hopen met elkaar dat dit een mooi en vooral
gezond schooljaar voor iedereen wordt en de scholen open kunnen blijven.
Het nieuwe jaar zal Covid-19 onze aandacht en zorg blijven vragen. Ook dit schooljaar zullen
wij u weer, zo vaak als nodig, informeren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot
Covid-19 wanneer dit gevolgen heeft voor het onderwijs op onze scholen.
De maatregelen waarmee we het afgelopen schooljaar eindigden, blijven ook van kracht in
het nieuwe schooljaar. We blijven de protocollen, zoals deze voor het onderwijs door de
brancheorganisaties en ministeries zijn ontwikkeld, volgen. Naast deze protocollen hanteren
we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Informatie kunt u vinden via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
Het betekent dat o.a. de volgende maatregelen van kracht blijven:
- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij
nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
- Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. Uitgezonderd is
een ouder van het jonge kind dat voor het eerst naar de basisschool gaat.
- De school zorgt ervoor dat leerlingen regelmatig hun handen wassen.
- Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
- Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
- Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s)
(conform RIVM-richtlijn).
- Oudergesprekken vinden bij voorkeur digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet
aanwezig in de school. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het
schoolplein of elders buiten plaatsvinden.

Specifiek vragen wij uw aandacht voor het volgende. Bent u in de afgelopen twee weken op
bezoek dan wel op vakantie geweest in een land waar code oranje of rood van kracht is, dan
vragen wij u het advies van de Rijksoverheid over thuisquarantaine te volgen. Informatie
hierover treft u aan op de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantiegaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
Ondanks alle aandacht en zorg die we bieden, blijft het een reëel risico dat een leerling of
medewerker op enig moment besmet wordt met het Covid-19. Mocht dat het geval zijn, dan
hanteren we, tot nadere berichtgeving, de regel dat desbetreffende groep en de
leerkracht(en) die direct aan die groep verbonden zijn gedurende 14 dagen in
thuisquarantaine gaan en zo mogelijk ‘les op afstand’ krijgen. Natuurlijk vindt dan overleg
plaats met de GGD over mogelijke noodzakelijke aanvullende maatregelen die genomen
moeten worden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan worden alle ouders van de school
direct geïnformeerd.
Wij gaan ervan uit dat wij op deze wijze goed en zorgvuldig met elkaar deze bijzondere tijd
het hoofd bieden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de
leidinggevende van de school van uw kinderen.
Wij wensen u en uw kinderen een mooi en gezond schooljaar 2020-2021 toe!
Met vriendelijke groet,
Het managementteam
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